SULKAVAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU

2 / 2021

Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään

TIISTAINA 6. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2021 SEURAKUNTATALOSSA
ALKAEN KLO 18.00
Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.

Sulkavalla 30. päivänä maaliskuuta 2021

Susanna Vihavainen
Susanna Vihavainen
kirkkoneuvoston pj
vs. kirkkoherra

Jukka Laukkanen
Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimiston
ilmoitustaululla 14 vuorokautta 7.4. – 21.4.2021. Otteessa on vain julkiset asiat.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimiston
ilmoitustaululla edellä mainitun ajan.

Sulkava ___ . ___ 2021

Susanna Vihavainen
vs. kirkkoherra

SULKAVAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

AIKA:

Tiistai 6.4.2021 klo 18.00 – 19.45

PAIKKA:

Seurakuntatalo

2 / 2021

LÄSNÄOLO:
Jäsenet:

Läsnä Poissa

Kankkunen Pertti, varapuheenjoht.
Jurvanen Tuula
Marin Tanja
Mikkonen Aku
Nurvo Juhani
Vasara Terhi

x
x
x
x
x
x (sähköisesti)

Henkilökohtainen
varajäsen

Läsnä

Tiippana Jussi
Jaatinen Helga
Björn Hannele
Auvinen Mariannika
Piiroinen Mikko
Pikkusilta Toni

Vihavainen Susanna, puheenjohtaja x
Laukkanen Jukka, sihteeri
x
Muut läsnä olleet:
Reponen Sanna, kirkkovalt. pj.
x (sähköisesti)
Suomalainen Paula, kirkkovalt. vpj. x (sähköisesti)

15. §

Kokouksen avaus

Päätös:

Puheenjohtaja Susanna Vihavainen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden,
jonka aluksi laulettiin virsi 105, säkeistöt 1-3.

16. §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
taloustoimiston ilmoitustaululla 14 vuorokautta 7.4. – 21.4.2021. Otteessa on
vain julkiset asiat.

Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

17. §

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Kankkunen ja Juhani Nurvo.

18. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

19. §

Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkkolain 9 luku 1 § määrää kirkkovaltuuston päätösvallasta ja 10 luku 6 §
kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonnasta. Kirkkovaltuuston päätökset
ovat syntyneet laillisen kokouksen päätöksinä ja ovat lainmukaisia, joten ne
voidaan panna täytäntöön.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkovaltuuston päätökset pannaan täytäntöön.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

20. §

Määräalan maanvuokrasopimuksen jatkaminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Sulkavan seurakunnan sekä Markus Kopsalan ja Johanna Vaulaston välillä on
tehty maanvuokrasopimus, joka päättyy 31.12.2023. Vuokralaiset haluavat
jatkaa vuokrasopimusta seuraavan kolmenkymmenen vuoden ajalle 1.1.2024
– 31.12.2053. Vuokrattu kesäasunnon tontti sijaitsee seurakunnan
omistamalla Niemelä nimisellä tilalla (768-432-5-153) Sulkavan kunnan
Sulkavan kylässä Tuonilahden rannalla, osoitteessa Luukkaanniementie 49,
58700 Sulkava.
Vuokralaisilla on aikomuksena peruskorjata tontilla jo olevia rakennuksia ja
mahdollisesti laajentaa tai rakentaa lisää rakennuksia alueelle. Seurakunnalla
ei ole kyseessä olevalle vuokratontille muuta käyttötarvetta, joten
vuokrasopimusta aikaisemmin laaditun sopimuksen mukaisilla ehdoilla
voidaan jatkaa. Maanvuokrasopimuksen mukaan seurakunnalla ei ole
velvollisuutta vuokra-ajan päättyessä lunastaa vuokralaisen rakennuksia,
rakennelmia, laitteita tai istutuksia. Koska vuokra-aika on yli 10 vuotta, päätös
on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Liitteenä on
maanvuokrasopimusluonnos, jossa on esitetty vuokrauksen ehdot.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Sulkavan seurakunta jatkaa Markus Kopsalan ja Johanna Vaulaston kanssa
tehtyä maanvuokrasopimusta tämänhetkisillä sopimusehdoilla ajalle 1.1.2024
– 31.12.2053. Päätös alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

21. §

Maanvuokrasopimusten uusiminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi

Sulkavan seurakunnan sekä Teuvo ja Paavo Hintsasen välillä sekä
seurakunnan ja Sointu Taskisen välillä on tehty maanvuokrasopimukset, jotka
päättyivät 31.12.2020. Hintsasen vuokrasopimuksen kohteena oleva lomaasuntotontti sijaitsee Vilkaharjulla Vuoniemen alueella ja Taskisen saunatontti
sijaitsee Vilkalahden alueella.
Seurakunnalla ei ole kyseessä oleville vuokratonteille muuta käyttötarvetta,
joten vuokrasopimuksia aikaisemmin laaditun sopimuksen mukaisilla ehdoilla
voidaan jatkaa. Maanvuokrasopimusten mukaan seurakunnalla ei ole
velvollisuutta vuokra-ajan päättyessä lunastaa vuokralaisen rakennuksia,
rakennelmia, laitteita tai istutuksia. Vuokra sidotaan Tilastokeskuksen
vuosittain julkaisemaan kesäkuun kuluttajahintaindeksiin.
Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää uusia Teuvo ja Paavo
Hintsasen sekä Sointu Taskisen maanvuokrasopimukset kymmeneksi vuodeksi
ajalle 1.1.2021 - 31.12.2030 tällä hetkellä voimassa olevilla vuokrasopimuksen
ehdoilla. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan
sopimusasiakirjat.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

22. §

Palkantarkistukset 1.5.2021 lukien
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Nykyinen Kirkon virka- ja työehtosopimus (KirVESTES 2020-2022) on voimassa
sopimuskaudella 1.4.2020 – 28.2.2022. Seurakunta tarkistaa yleisessä
palkkausjärjestelmässä olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten
työntekijöiden peruspalkkoja 1,9 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.5.2021
lukien. Yleisen palkkausjärjestelmän mukaisia kokemuslisiä ja suorituslisiä ei
tarkisteta sopimuskauden aikana yleiskorotuksella.
Seurakunta tarkistaa tuntipalkkaisten perustunti- ja urakkapalkkoja sekä lisiä
1,6 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.5.2021 lukien.
Seurakunta tarkistaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan
viranhaltijan peruspalkkaa 1.5.2021 lukien 1,6 %:n yleiskorotuksella. Sulkavan
seurakunnassa on määritelty ylimmän johdon viroiksi kirkkoherran (K10) ja
talouspäällikön (J10) virat. Yleiskorotuksen sijasta seurakunta voi päättää
tarkistaa ylimmän johdon peruspalkkoja johdolle aiemmin asetettujen
tavoitteiden ja niistä suoriutumisen arvioinnin perusteella. Meillä ylimmälle
johdolle ei ole tehty aiemmin asetettuja tavoitteita eikä tehty myöskään niistä
suoriutumisen arviointia. Näin ollen ylimmän johdon viranhaltijoiden
peruspalkkoja tarkistetaan 1,6 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.5.2021
lukien.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää tarkistaa ylimmän johdon
palkkausjärjestelmään kuuluvien viranhaltijoiden peruspalkkoja 1.5.2021
lukien 1,6 %:n yleiskorotuksella. Yleisen palkkausjärjestelmän ja

tuntipalkkajärjestelmän työntekijöiden palkantarkistukset kirkkoneuvosto
merkitsee tiedoksi saaduiksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

23. §

Tarvittaessa tulevan tuntipalkkaisen Emäntä-siivoojan työsuhteen
muuttaminen osa-aikaiseksi kuukausipalkkaiseksi työsuhteeksi
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Emäntä-siivooja on toiminut 19.5.2014 lähtien eli lähes seitsemän vuoden
ajan ns. tarvittaessa tulevana tuntipalkkaisena työntekijänä. Hän on
suorittanut ammattioppilaitoksessa keittäjän ammattitutkinnon, joka on
sisältänyt myös siivousalan koulutuksen. Lisäksi hän on suorittanut
Kansalaisopistossa perhepäivähoitajan tutkinnon. Emäntä siivooja on hoitanut
annetut työtehtävät tunnollisesti ja moitteettomasti. Lisäksi hän on ollut
valmis tulemaan töihin joustavasti työtehtävien mukaan, sekä tarvittaessa
myös viikonloppuisin.
Emäntä-siivoojan tehtäviin ovat kuuluneet ateria- ja kahvitarjoilun
valmistelutehtävät, kuten ruoanvalmistus, leipominen, tarjoilu ja kattaminen
seurakunnan järjestämissä erilaisissa tilaisuuksissa. Hän on huolehtinut
keittiössä käytettävien tarveaineiden hankkimisesta sekä keittiön ja sen
koneiden ja laitteiden siivouksesta ja puhdistamisesta. Myös koko
seurakuntatalon tilojen siivous sekä Lähetystuvan siivous on kuulunut
Emäntä-siivoojan työtehtäviin. Hän on toiminut seurakunnan lapsityön
päiväkerhojen apuohjaajana sekä keskiviikkoisin kokoontuvien perhekerhojen
avustajana. Monipuolisen tehtävänkuvan lisäksi hän on osallistunut
kesäaikana hoitohautojen kukkien hoitoon ja kasteluun sekä hautausmaiden
haravointiin ja kunnossapitotöihin.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää, että Emäntä-siivooja
palkataan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen osa-aikaiseksi (työaika
30 h/vko, palkkausprosentti 78,4 %) kuukausipalkkaiseksi työntekijäksi
1.5.2021 lukien. Tällä hetkellä voimassa oleva tuntipalkka tarkistetaan
vastaamaan kuukausipalkkaisen työntekijän palkkaa ja se on vaativuusryhmän
303 mukainen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

24. §

Vuoden 2020 seurakunnan tilinpäätöksen hyväksyminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Liitteenä on Sulkavan seurakunnan Tilinpäätös 2020.
Seurakunnan toimintatuotot vuonna 2020 olivat 260.060,51 euroa ja
toimintakulut 649.324,92 euroa. Toimintatuotoista metsätalouden tuotot

131.806,46 euroa ja toimintakuluista henkilöstökulut 359.858,48 euroa olivat
suurimmat erät. Muihin toimintatuottoihin on kirjattu Kanttorila -kiinteistön
myynnistä saatu kauppahinta 56.800,00 euroa. Kirkollisverotuloja kertyi
436.298,88 euroa ja valtionrahoituksen osuus oli 48.876,00 euroa eli
verotulot yhteensä olivat 485.174,88 euroa. Vuosikate oli 91.576,28 euroa
positiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 19.518,73 euroa.
Tilinpäätöskirjausten jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui ylijäämää
72.057,55 euroa. Ylijäämä tuli suurelta osin Kanttorila -kiinteistön myynnistä
saadusta kauppahinnan tuotosta.
Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto
-

esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseeseen
oman pääoman lisäykseksi

-

allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi

-

saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastuksen jälkeen edelleen
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

25. §

Vuoden 2020 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hyväksyminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Liitteenä on vuoden 2020 hautainhoitorahaston tilinpäätös, sivut 39 - 40.
Hautainhoitorahaston tuloslaskelman toimintatuotot vuonna 2020 olivat
80.632,00 euroa ja toimintakulut 76.091,20 euroa. Rahoitustuotot ja -kulut
olivat 4,96 euroa, jolloin hautainhoitorahaston tilinpäätös muodostui
ylijäämäiseksi 4.545,76 euroa.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto
-

esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseeseen
oman pääoman lisäykseksi

-

allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi

-

saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastuksen jälkeen edelleen
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

26. §

Tiedoksi saatettavat asiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi

Maanvuokrasopimusta Sulkavan kunnan kanssa urheilukentän noin 3,2
hehtaarin alueesta on jatkettu kymmenellä vuodella ajalle 1.7.2030 –
30.6.2040. Vuokrasopimus pitää olla voimassa vähintään 15 vuotta
valtionavustuksen saamiseksi urheilukentän peruskorjausta varten.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat allekirjoittaneet seurakunnan puolesta
maanvuokrasopimuksen.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi.

27. §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka on
tämän pöytäkirjan liitteenä.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

28. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Kokouksen puolesta 6.4.2021

Susanna Vihavainen
puheenjohtaja
vs. kirkkoherra

Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksen jälkeen

Pertti Kankkunen
pöytäkirjantarkastaja

Juhani Nurvo
pöytäkirjantarkastaja

